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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 kwietnia 2020 roku -poniedziałek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

Nr. 
Lek
cji 

wg. 
pla
nu 

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, linki do stron 
edukacyjnych i ćwiczeń 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1. J. Niemiecki Dzień  otwartych dni w 
gimnazjum. 
 

Zapisz temat lekcji ze strony 66 do zeszytu. Tag der offenen Tür am 
Gymnasium. 
Przepisz słówka ze str. 67 (na dole) do zeszytu. 
Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 66 z podręcznika. Rozwiązanie zapisz w zeszycie. 
Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na tera.ups@o2.pl i zbieraj plusy. 
Masz na to czas do 30 04 2020. 

Podręcznik str. 66 i 67 Teresa 
Szkodzińska 

2. Historia Działania władz 
komunistycznych w 
Polsce po II wojnie 
światowej. 
 

Zapisz temat lekcji i odpowiedz pisemnie na pytania. 
1. Kiedy i jaki cel miała akcja „Wisła”?  podr. str.160 
2. Kto stał na czele Polskiej Partii Robotniczej w Polsce? podr. str.161 
3. Jaką funkcję pełnił Stanisław Mikołajczyk i w jaki sposób chciał walczyć z 
komunistami w Polsce. podr. str.162 
4. Kiedy odbyło się referendum ludowe i jaki był jego rezultat? podr. str.162 
5. Wymień organy terroru w powojennej Polsce – rozszyfruj skróty. str.163 
MO –  
UB – 
ORMO – 
6.  Kto został w 1947r. prezydentem i premierem w Polsce? podr. str.163 
Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na tera.ups@o2.pl i zbieraj plusy. 
Masz na to czas do 30 04 2020. 

Podręcznik 

Str. 160 – 163. 

Teresa 
Szkodzińska 

3. Matematyka Dwusieczna kąta Cel: Uczeń zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności. Rozumie pojęcie 
dwusiecznej kąta i jej własności. 
1. Zapisz temat w zeszycie Dwusieczna kąta. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  s. 218 i 219. 
3. Zapisz w zeszycie definicję dwusiecznej kąta. 
4. Zapisz rozwiązanie  ćw. A i B s. 218. 
5. Wykonaj w zeszycie konstrukcje dwusiecznej kąta, korzystając z podręcznika 
s. 219 lub podanego linku. 
6. Wykonaj zad. 1 s. 220 (podręcznik) oraz w zeszycie ćwiczeń zad. 1 s. 56. 
Termin wykonania 30.04. 2020. 

Podręcznik, zeszyt do geometrii, zeszyt ćwiczeń, 
przyrządy geometryczne. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_
K4 

 

 

Anastazja Szczygieł 
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 Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 

 

4.. J.Angielski  S: Relationship and 

feelings- wyrażenia 

przyimkowe I 

słownictwo związane z 

wyprawami. 

Poznaję wyrażenia przyimkowe  
 
Pod tematem lekcji w zeszycie wykonam zadania A, B/120 z podręcznika. 
Dodatkowe podane wyrażenia przyimkowe przetłumaczę na j.polski ( pomocny 
w tym będzie słowniczek na str. 141 
Wykonam zadania: 
-z zeszytu ćwiczeń A/87 
-karta pracy (najlepiej wydrukować, wkleić i wykonać, kto nie ma takiej 
możliwości ćw. A przepisujemy, B do zeszytu wpisujemy tylko same 
odpowiedzi) 
UWAGA 
Po weekendzie majowym- 4 maja poniedziałek napiszemy na quizizz teścik z 
mowy zależnej. Proszę poprzeglądać wysłane przeze mnie materiały i filmy 
instruktażowe.  

  

Podręcznik  

Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

5. Biologia Pasożytnictwo. Cele: Uczeń potrafi: zdefiniować pojęcie pasożytnictwa,  rozróżnić pasożyty 
wewnętrzne i zewnętrzne, wymienić rodzaje pasożytów i choroby 
pasożytnicze, omówić przystosowania do pasożytniczego trybu życia. 
 
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.107-110, zapisz temat w zeszycie. 
2. Na podstawie wiadomości zamieszczonych w podręczniku wykonaj zadania z 
karty pracy – Pasożytnictwo. (Należy kartę pracy wydrukować i wkleić do 
zeszytu. Kto nie ma takiej możliwości zapisuje odpowiedzi w zeszycie). 
3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń -  zad. 3-7 str.62-63. 
Dla chętnych: 2/61 i 8/64. 
4. Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij na mail nauczyciela.                                       
Termin do: 04.05.2020 r.  
5. Zaloguj się na platformę Epodręczniki.pl (login i hasło wysłano 2 kwietnia na 
maile uczniów) i wykonaj zadania umieszczone na końcu  tematu. Proszę  
uczniów mających problemy z logowaniem na platformę Epodreczniki.pl  o 
przesłanie zdjęć wykonanych zadań ( link  do ćwiczeń podany w źródłach 
wiedzy). 

 
 

 
Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
 
Materiał udostępniony na platformie 
Epodreczniki.pl (materiał jest dostępny dopiero 
po zalogowaniu się na platformę)  
Link dla tych, którzy mają problemy z 
logowaniem na E-podreczniki 
https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-
pasozytnictwo/D1CBkjuXj 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Poznajemy 
rekomendacje 
aktywności fizycznej dla 
swojego wieku. 

Cel: Dowiesz się jak dużo aktywności fizycznej powinieneś stosować ,by 
zachować zdrowie.                                                                                                    
1.Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), dzieci w wieku 5-17 lat 
powinny uprawiać co najmniej 60 minut dziennie umiarkowanej do 
intensywnej aktywności fizycznej. Większość aktywności w ciągu dnia powinna 
mieć charakter aerobowy.                                                                                            
2.Według UE młodzież w wieku szkolnym powinna wykazywać codzienną 
aktywność fizyczną na umiarkowanym do intensywnego poziomie przez 60 
minut lub dłużej, w formach odpowiednich dostosowanych do wieku, 
przyjemnych oraz obejmujących zróżnicowane ćwiczenia. Pełna dawka ćwiczeń 
może być kumulowana w przynajmniej 10 minutowych rundach. Szczególny 

 
https://wordwall.net/pl/resource/901664/wych
owanie-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

 

 

Maryla Staszek 
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nacisk powinien być położony na rozwój zdolności motorycznych osób 
młodych. Należy stosować określone rodzaje aktywności odpowiadające 
potrzebom grupy wiekowej: aerobik, ćwiczenia siłowe i koordynacyjne, 
gibkość, rozwój ruchowy .                                                                                            
3.Zastanów się, jak dużo czasu Ty poświęcasz na ćwiczenia w ciągu dnia. 

Spośród podanych ćwiczeń wylosuj  przynajmniej 5 i ćwicz codziennie.  

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia 
 

7. Religia Miłosierdzie Boże. 
 

 
 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus! 
  Niedziela  19.04 była niedzielą Bożego Miłosierdzia. Rozpoczęła ona Tydzień 
Miłosierdzia.  
Dzisiaj proponuję katechezę na powyższy temat.  
1.Zapisz w zeszycie temat. 
2.Kliknij link  i zapoznaj się z katechezą o Bożym Miłosierdziu.  
https://view.genial.ly/5e8d86106751720e3bc4f9d7/presentation-milosierdzie-
boze?fbclid=IwAR3n-
mxXiJOqUFckIsBP7pu1fI1zAgCz26ozIHI_GL4ixYuLBc5cDfzQJZo 
3.Po obejrzeniu powyższej katechezy odpowiedz pod tematem w zeszycie na 
poniższe pytanie: 
W jaki sposób Kościół przypomina o Bożym Miłosierdziu? (6 pkt). 

Zachęcam do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia codziennie 
o godz. 15.00 

 Elżbieta 
Karczew
ska 

 
 
 
 
 

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)           i 
możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowe j z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze i opiekuńcze. 
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